
Anais do X Encontro de Iniciação a Pesquisa da Embrapa Rondônia e V Encontro de Pós-Graduação, 25 de julho de 2019 
 30 

 
 

Núcleo de Produção Cafeeira 

Percentual de germinação de grãos de pólen de C. canephora em 

diferentes concentrações de sacarose 
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O cafeeiro é a principal espécie cultivada no Estado de Rondônia. Apesar de ser uma espécie cultivada em 

uma extensa faixa de clima tropical em todo o mundo, existem lacunas no conhecimento reprodutivo dessa 

espécie. Estudos sobre a viabilidade do pólen são importantes para o melhoramento do cafeeiro, sendo 

determinantes para o sucesso da realização de hibridizações controladas. O objetivo deste trabalho foi 

determinar a concentração ideal de sacarose no meio de cultura, para viabilidade e germinação in vitro dos 

grãos de pólen.  Para isso foi considerado delineamento inteiramente casualizados com 20 repetições para 

avaliação do percentual de germinação com 4 tratamentos de concentração de sacarose (5%; 10%; 15% e 

20%) em relação a testemunha. Para estimar o ponto de máxima germinação foi ajustado um modelo de 

regressão utilizando método de mínimos quadrados.  Os grãos de pólen foram obtidos a partir da coleta de 

flores do campo experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho-RO. A germinação in vitro do pólen 

atingiu seu máximo (95%) na concentração de sacarose 10% e atingindo um percentual inferior a 20% de 

germinação na concentração de 20% de sacarose. Mesmo sob as mesmas concentrações de sacarose, a 

porcentagem de germinação do pólen pode variar de acordo com o clone utilizado. 
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